
Helsingfors stad Protokoll 1 (2)
Sektorn för fostran och utbildning
Svenska servicehelheten

07.04.2021

Direktören för svenska servicehelheten

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

23 §
Verksamhetsställena för morgon- och eftermiddagsverksamhet som 
ordnas eller understöds av sektorn för fostran och utbildning läså-
ret 2021-2022

HEL 2021-003789 T 12 01 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten fastställer verksamhetsstäl-
lena för eftermiddagsverksamhet på svenska som ordnas eller under-
stöds av sektorn för fostran och utbildning för läsåret 16.8.2021-
4.6.2022 enligt bilagan. 

Beslutsmotivering

I enlighet med Helsingfors stads förvaltningsstadgas 15 kap 8 § 3 mo-
ment beslutar direktören för svenska servicehelheten om verksamhets-
ställen i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolele-
ver. 

Eftermiddagsverksamheten ska erbjudas eleverna i årskurs ett och två 
samt eleverna inom särskilt stöd i samtliga årskurser i grundskolan. 
Planeringen av verksamhetsställena utgår från att utbudet av eftermid-
dagsverksamhet ska tryggas i alla delar av staden. Eftermiddagsverk-
samhet för barn med utvecklingsstörning och autism ordnas i anslut-
ning till Zacharias Topeliusskolan.

Eftermiddagsverksamheten anordnas på de i bilagan angivna verk-
samhetsställena under förutsättning att församlingarna, organisationer-
na och de övriga serviceproducenterna uppfyller villkoren för att verk-
samhetsunderstöd kan beviljas, och att det finns grunder för att inrätta 
en grupp.

Barnkonsekvensanalys

Morgon- och eftermiddagsverksamhet stöder utvecklingen av barnets 
sociala kompetens och relationer och bidrar till att förebygga marginali-
sering och social utestängning. Därtill underlättar verksamheten famil-
jernas vardag och förenandet av familje- och arbetsliv.

Upplysningar
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Eftis verksamhetsställen 2021
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Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
för kännedom Bilaga 1

.


